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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                        NESECRET  
         COMISIA DE CONCURS                                                                 Nr. 325918 

              din 04.03.2022 
 
 

 

A N U N Ţ 
 

În atenția candidaților identificați prin codurile unice:  

4666813  și  4638391, respectiv  4666826   și  4666854: 

 
 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, ale Ordinului 

ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în 

unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările 

ulterioare, având în vedere prevederile cap. VIII – pct. 2 din Anunțul de concurs nr. 415553 din 

22.12.2021, precum și Tabelul nominal nr. 325353 din 01.03.20221 comunicăm următoarele: 

 

Vă informăm că interviul de departajare, structurat pe subiecte profesionale, se 

va desfăşura la sediul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din municipiul Bucureşti, 

str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, în ziua de 10.03.2022.  

Subiectele profesionale se vor baza pe tematica și bibliografia specificate în anunțul de 

concurs pentru posturile care au reprezentat opțiunea candidaților. 

Astfel, candidații mai sus-menționați se vor prezenta, până cel mai târziu la ora 12:00 la 

sediul unității organizatoare, de unde vor fi preluați de secretarul comisiei de concurs. 

Accesul în sala unde se va desfăşura interviul structurat pe subiecte profesionale va fi 

permis candidaţilor exclusiv pe baza actului de identitate valabil.  

Candidații vor avea asupra lor instrumente de scris (pix), cu pastă de culoare albastră. Nu 

se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea. Este interzis accesul în sală cu materiale 

documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de 

comunicare. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin 

eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză. 

 

         Nu este permis accesul cu telefoane mobile și ceasuri inteligente ! 

 
 

În contextul epidemiologic actual, pe parcursul desfășurării concursului, se vor respecta 

următoarele reguli: 

■ menținerea distanțării sociale; 

■ purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și a gurii, a măștii de protecție 

respiratorie; de asemenea, candidatul se va asigura că are o mască de protecție de rezervă; 

■ purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta 

unității în care se desfășoară concursul; 

 
1 pentru consemnarea notelor finale acordate, după soluționarea contestațiilor depuse în termenul legal, la concursul organizat în vederea ocupării 

a 9 (nouă) posturi vacante de ofiţer de poliţie (psiholog), din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., prevăzute la pozițiile 3, 4, 8, 13, 
17, 18, 22, 28 și 29 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, 
criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant 
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■ nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile; viziera 

nu dispensează de purtarea măștii; 

■ înaintea susținerii probei/probelor de concurs, candidatul va semna pe propria 

răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă 

simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de caz elaborate de 

CNSCBT/INSP - https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar); 

■ accesul în sala de concurs se permite numai persoanelor care îndeplinesc condițiile 

stabilite de prevederile actelor normative în vigoare la data concursului, referitoare la măsurile 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.  

 În considerarea prevederilor legale în vigoare, este necesar ca, la accesul în instituție, 

persoanele care urmează să participe la concurs să prezinte dovada că au fost vaccinate 

împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 

vaccinare, sau să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-

CoV-2, dar nu mai vechi de 72 ore sau să prezinte rezultatul negativ certificat al unui test antigen 

rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 ore, ori să se afle în perioada 

cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 
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